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Organisationsnummer är 556756-9628
Momsregistreringsnummer: 
SE556756962801

Beställningsblankett NH1 
SE 1.1 PATIENT

1. Patientjournaler
Efternamn Tilltalsnamn
Gata / husnummer
Postnummer / ort
Behandlande läkare
Sjukförsäkring
Födelsedatum
Telefonnummer E-post
Längd vikt 
Skadat ben  vänster höger utan kryckhållare

ingen försäkringsbolag privat

2. Beställ
Löptid hyra (veckor)

Hyra NH1 
(löptid hyra enligt 
läkaren)

Köp NH1

Hur vill du betala? 
(Leverans efter mottagandet av betalning)

PayPal

NH1 med stöldskyddslås. Pris på begäran.

Kreditkort (Visa, Mastercard, Amex eller andra)

4
5.178 kr

6
7.174 kr

8
9.169 kr

10
11.164 kr

12
13.160 kr

14
15.155 kr

16
17.150 kr

Telefax: +46 8 4062765
Online-beställningar: www.rollnstroll.se

Med min underskrift bekräftar jag att jag har läst da allmänna villkoren och att de uppgifter som lämnats är fullständiga och korrekta. Allmänna villkor på baksidan 
och på www.rollnstroll.se.

Datum / plats Ortopedläkarens underskrift  Patientens underskrift             

Ifylles av Rolln`stroll
Seriennummer:  NH107 / 

 Jag bekräftar att jag har blivit professionellt instruerad i användningen av produkten. Produkten är i perfekt   
	 skick,	såväl	till	utseende	som	till	teknik

Datum / plats Rollnstroll-underskrift Patientens underskrift

3. Leverans 

Adress
Gata / husnummer
Postnummer / ort Land
Telefonnummer För återuppringning

E-post

SamlingPrivat adressHälso-och sjukvårdsbutik / Sjukgymnast Klinik

Orderbekräftelse via: Postkontor Önskat leveransdatum:

(alla priser inklusive frakt, serviceavgift, hanteringsavgift hanteringsavgift och 25 % moms)
Efter den dagen fakturering (114,00 kr/dag och 25 % moms).

KLARNA FAKTURA

Rented:  Sig: 

Returned:   Sig: 



Vid försäljning och uthyrning tillämpas distansavtalslagen. 

1 Villkoren avser försäljning eller uthyrning av gånghjälpmedel till privatpersoner.

2. Beställningen är bindande för båda parter när avtal är undertecknat eller beställning via hemsidan eller via mail  bekräftats av Rolln´Stroll AB (uthyraren)

3. Vid uthyrning får gånghjälpmedlet av hyrespersonen ej uthyras till 3:de person.

4. Betalning.  Betalning sker via webbutiken eller mot faktura. I webbutiken finns möjlighet att välja avbetalning via Klarna.

5. Ångerrätt. Ångerrätten gäller i 14 dagar fr.o.m. dagen kunden mottagit varan (vid köp) eller från den dag då avtalet om en tjänst har ingåtts (vid uthyrning)
Observera att ångerrätten inte gäller om tjänsten påbörjats under ångerfristen med kundens samtycke.
När du som kund utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
När du utnyttjat din ångerrätt ska du sända eller lämna tillbaka den till Rolln´Stroll AB
Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Rolln´Stroll  AB ska, om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betala tillbaka vad kunden har betalat snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då Rolln´Stroll AB tog emot varan.

6. Leverans. Rolln´Stroll AB ska lämna varan inom 14 dagar efter beställning om inte annat är överenskommet.
Om Rolln´Stroll AB inte levererar i tid och detta inte beror på kunden, så har kunden rätt att häva avtalet. Om den köpta varan är felaktig har kunden rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen respektive konsu-
menttjänstlagen.
Om köpet eller uthyrningsavtalet hävs är Rolln´Stroll AB skyldig att lämna tillbaka vad kunden har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då Rolln´Stroll AB tog emot kundens meddelande 
om hävning.

7. Kreditavtal. Ett kreditavtal upphör att gälla automatisk om du utnyttjar din ångerrätt. Om kreditgivaren (Klarna) är någon annan än näringsidkaren (Rolln´Stroll AB)), kan det vara lämpligt att du meddelar kreditgivaren att 
kreditavtalet inte längre gäller. Du får inte drabbas av andra kostnader än upplupen ränta eller uppläggningsavgift.

8. Vid uthyrning. Hyrespersonens ansvar vid fel, skada och förlust Hyrespersonen är skyldig att ersätta förlust eller skada på gåvagnen utom då hen kan göra sannolikt att hen inte varit försumlig. Hyrespersonen är dock inte 
ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hens kontroll, inte heller för uthyrarens kostnader i anledning av sådan olyckshändelse. 
Uthyrarens ansvar vid fel, skada och förlust Om fel, skada eller förlust av gånghjälpmedel eller tillbehör uppkommer under hyrestiden, och hyrespersonen inte är ansvarig enligt föregående punkt, har hyrespersonen rätt att 
häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet, skadan eller förlusten. Hyrespersonen har också rätt till skälig ersättning för skada som hen åsamkats på grund av felet, skadan eller förlusten, utom 
då uthyraren kan visa att denne själv inte varit försumlig. Avtalet får dock inte hävas om felet, skadan eller förlusten endast är av ringa betydelse för hyrespersonen eller om uthyraren snarast efter underrättelse om händelsen 
lämnar likvärdigt ersättningsgånghjälpmedel eller reparerar gånghjälpmedlet.

9. Återlämnande vid hyrestiden utgång mm. Hyrespersonen skall vid hyrestidens utgång återlämna gånghjälpmedlet i samma kartong som den levererades i. Anvisningar i medföljande instruktionsbok ska följas.( Orthoscoot) 
Försändelsen ska skickas med Schenker och Rolln´Strolls kundnummer (61691572) ska anges. Försändelsen ska skickas till Stockholms Fotkirurgklinik, Valhallavägen 91, 114 28 Stockholm. Kunden måste själv kontakta 
Schenker för hämtning. Frakten betalas av Rolln´Stroll AB. Alternativt kan gånghjälpmedlet återlämnas direkt till kliniken på ovanstående adress.

10. Tvist. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den 
mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid Svensk lag som gäller och regler för Sverige som används. Skador eller dödsfall som kunden råkar ut 
för kan aldrig bli uthyrarens fel. Det är alltid vårdnadshavare som ansvarar för sitt barns agerande och står som skyldig om något gått fel.

Allmänna villkor vid försäljning och uthyrning.


